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ित , 
मा. ाचाय/ सचंालक  
सािव ीबाई फुले पणेु िव ापीठाशी संल न 
सव महािव ालये व मा यता ा  प रसं था. 
 
िवषय : ०६ जून हा िदवस “िशव वरा य िदन” हणून साजरा करणेबाबत...  
सदंभ:   उ च िश ण सचंालनालय, पुणे यांचे . िश विद ०४२१/ . .०२/मिव-१/५४३७ १९ मे २०२२ चे प .  
महोदय/महोदया, 

 रयते या िहताचा कारभार कसा असावा याचे सव म उदाहरण हणजे छ पती िशवाजी महाराजांनी केलेला 
रा यकारभार. छ पती िशवाजी महाराज ह े महारा ाचेच न ह े तर अिखल भारत वषाचे ेरणा थान आहते. रा िनमाता 
असले या या महापु षा या, लोकक याणकारी वरा यातील मह वाचा िदवस हणजेच ०६ जून, १९७४ हणजेच 
िशव वरा यािभषेक िदन होय. वरील संदभ य मा.उ च व तं  िश ण िवभाग, महारा  शासन यां या प रप कानसुार 
िव ापीठाशी संल न सव महािव ालये व मा यता ा  प रसं थांम ये िदनांक ०६ जून हा िदवस “िशवरा यािभषेक िदन” हणनू 
साजरा कर याबाबत िनदश िदले आहते.  

िदनांक ०६ जून रोजी शै िणक सं थांम ये सकाळी ११.०० वाजता सव पदािधकारी, अिधकारी / कमचारी व 
िव ाथ  यांनी छ पती िशवाजी महाराजां या ितमसे / पतु यास अिभवादन कराव ेव  महारा  गीत आिण रा गीताचे गायन 
करावे. तसेच छ पती िशवाजी महाराजांचे महान काय िव ा या या मनावर तीिबिबंत हावे या उ शेाने िशवच र पर 
या यानांचे,पथनाट्याचे व इतर काय मांचे आयोजन कर यात यावे. महाराजां या गड िक यांची िव ा यानी महती 

कळावी हणून गड िक यां या छायािच ांचे दशन/ लघपुट दशन कर यात याव.े तसेच िनबंध पधा,व ृ व पधा, गीत 
गायन/पोवाडा गायन पधा, डा व इतर पधाचे/ उप मांचे आयोजन व सामािजक संदेश देणारी िशव योत रॅलीचे आयोजन 
क न “िशवरा यािभषेक िदन” साजरा कर याबाबत सूिचत कर यात आले आह.े याबाबतचे प रप क आप या मािहती व 
उिचत कायवाहीसाठी सोबत जोडले असनू याबाबत आपण आप या तरावर यो य ती कायवाही कर याबाबत संबंिधतांना 
सिूचत करावे. 

आप या महािव ालय/ प रसं थाम ये शासन िनदशानसुार िविवध उप म/ काय मांचे आयोजन क न िदनाकं ०६ 
जून हा िदवस “िशवरा यािभषेक िदन” हणनू साजरा करावा. सदर अहवाल शासनास सादर करावयाचा अस याने आप या 
महािव ालय/ प रसं थाम ये साजरा केले या “िशवरा यािभषेक िदनाचा” अहवाल (www. Unipune.ac.in – students 
development – bsd online – college login- for college users – login- main menu – students development – menu – gov/institute 
joint scheme proposal report – other joint scheme proposal report – create new application – योजना िनवडा – िशवरा यािभषेक 

िदन) येथे ऑनलाईन प तीने िदनांक १० जून, २०२२ पयत ाधा याने भर याबाबत सबंंिधतांना सिूचत कर यात यावे. कळाव,े 
िह िवनंती.   
सोबत वरील माणे :    

 
डॉ.संतोष परचरेु 

संचालक 
िव ाथ  िवकास मंडळ 










